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Питання до розгляду Дата

1 2 3 4
1. L Про підсумки діяльності факультету землевпорядкування за 2016/2017 

навчальний рік та завдання йа наступний навчальний рік.
Серпень 
2017 р.

2. Про проведення свята «День знань» 1 вересня 2017 р. та Посвяти в 
студенти 31 серпня 2017 р.

3. Про затвердження плану роботи вченої ради факультету 
землевпорядкування на 2017-2018 н.р.

4. Про рекомендацію до друку науково-методичних праць, підручників, 
монографій.

5. Різне.
2. 1. Про перезарахування дисциплін студентам зарахованим на 2-3 курс ОС 

«Бакалавр».
Вересень 
2017 р.

2. Про виконання заходів із реалізації Програми розвитку університету 
«Голосіївська ініціатива -  2020» у 2017-2018 н.р. році. (Доповідає 
завідувач кафедри земельного кадастру).

3. Про основні напрямки розвитку факультету землевпорядкування та його 
структурних підрозділів на 2017/2018 навчальний рік. Затвердження 
планів роботи кафедр факультету на 2017/2018 н.р. Доповідають 
завідувачі кафедр, декан факультету.

4. Наукова доповідь на тему "Напрями адаптації змісту землевпорядної 
освіти до потреб національної та світової економіки". Доповідає 
завідувач кафедри землевпорядного проектування Мартин А.Г.

5. Про затвердження тематики курсових проектів (робіт).
6. Про рекомендацію до друку науково-методичних праць, підручників, 

монографій.
7. Різне.

3. 1 Про стратегію і завдання профорієнтаційної роботи ННП факультету у 
2017-2018 н.р. (доповідають завідувачі кафедр).

Жовтень 
2017 р.

2 Про виконання заходів із реалізації Програми розвитку університету 
«Голосіївська ініціатива -  2020» у 2017-2018 н.р. (Доповідає завідувач 
кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі).

3 Наукова доповідь на тему "Постановка проблеми функціонування 
інформаційних систем моніторингу грунтів". Доповідає доцент кафедри 
геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі, к.т.н. 
О.П. Дроздівський.

4 Про рекомендацію до друку науково-методичних праць, підручників, 
монографій.

5 Різне.



1 2 3 4
4. Г Кадрові питання. Листопад

2. Про якість проведення відкритих лекційних занять. Доповідає 
відповідальний за проведення відкритих лекцій на факультеті.

2017 р.

3. Про виконання заходів із реалізації Програми розвитку університету 
«Голосіївська ініціатива -  2020» у 2017-2018 н.р. (Доповідає завідувач 
кафедри управління земельними ресурсами).

4. Наукова доповідь на тему: ''Атласне електронне картографування 
природних ресурсів". Доповідає доцент кафедри геодезії та картографії, 
к.с-г.н. Богданець В. А.

5. Про рекомендацію до друку науково-методичних праць, підручників, 
монографій.

6. Про профорієнтаційну роботу ННП факультету (доповідають завідувачі 
кафедр).

7. Різне.
5. L Атестація аспірантів. Грудень
6. 1. Про якість проведення відкритих лекційних занять. Доповідає 

відповідальний за проведення відкритих лекцій на факультеті.
2017 р.

2. Кадрові питання.
3. Про хід та результати екзаменаційної сесії І семестру 2017/2018 

навчального року (доповідає декан факультету землевпорядкування).
4. Про виконання заходів із реалізації Програми розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива -  2020» у 2017-2018 н.р. (Доповідає завідувач 
кафедри геодезії та картографії).

5. Про рекомендацію до друку науково-методичних праць, підручників;, 
монографій.

6. Про рекомендацію кандидатур молодих вчених до присудження нагород.
7. Різне.

7. L Про роботу, виконану у 2016-2017 навчальному році і науково-дослідну 
роботу за 2017 календарний рік. Доповідає відповідальний за рейтинг по 
факультету.

Лютий 
2018 р.

2. Звіт результатів роботи ЕК (доповідає декан).
3. Про результати екзаменаційної сесії осіннього семестру 2017/2018 

навчального року та стан ліквідації академічної заборгованості 
студентами факультету землевпорядкування (доповідає декан факультету 
землевпорядкування).

4. Про профорієнтаційну роботу ННП факультету (доповідають завідувачі 
кафедр).

5. Про рекомендацію до друку науково-методичних праць, підручників, 
монографій.

6. Наукова доповідь на тему "Роль гідротехнічних меліорацій в умовах 
оптимізації земельних ресурсів". Доповідає доцент кафедри управління 
земельними ресурсами Тихенко Р.В..

7. Про затвердження тематики курсових проектів (робіт).
8. Різне.
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8. Гш Про результати проміжної атестації студентів факультету 

землевпорядкування (доповідають завідувачі кафедр, заступник декана 
факультету).

Березень 
2018 р.

2. Про проведення культурно-виховної роботи наставниками академічних 
груп (доповідають завідувачі кафедр).

3. Звіт результатів роботи ЕК (доповідає декан)
4. Про виконання заходів із реалізації Програми розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива -  2020» у 2017-2018 н.р. (Доповідає завідувач 
кафедри землевпорядного проектування).

5. Наукова доповідь на тему "Земельні відносини у розвитку аграрного 
підприємництва". Доповідає завідувач кафедри земельного кадастру 
Заяць В.М.

9. 1. Про культурно виховну роботу на факультеті (доповідає заступник 
декана)

Квітень 
2018 р.

2 Про профорієнтаційну роботу ННП факультету (доповідають завідувачі 
кафедр).

3. Про перспективи роботи Студентської організації факультету 
землевпорядкування (доповідає голова Студентської організації)

4. Різне.
5.

10. 1. Кадрові питання Травень
2. Розгляд та обговорення навчальних планів (робочих навчальних планів) 

підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» спеціальності 193 
«Геодезія та землеустрій». Доповідає декан факультету 
землевпорядкування.

2018 р.

3. Схвалення робочих навчальних програм з дисциплін, які входять до 
освітніх програм підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» 
спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Доповідає декан факультету 
землевпорядкування.

4. Про підготовку студентів факультету землевпорядкування до навчальних 
і виробничих практик. Визначення баз практик. Доповідає декан 
факультету землевпорядкування.

5. Про працевлаштування випускників факультету землевпорядкування.

п . 1. Про підготовку гуртожитку №4 до нового навчального року Червень
2. Про результати екзаменаційної сесії весняного семестру 2017/2018 

навчального року (доповідає декан факультету землевпорядкування).
2018 р.

3. Про затвердження наукових проектів.
4. Про виконання плану роботи та рішень вченої ради за 2017/2018 

навчальний рік

Секретар вченої ради 
факультету землевпорядкування Н. Бавровська


